
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (2) كتاب صفة النبي صلى هللا عليه و سلم –الموطأ شرح: 
بااب ماا جاا  يام  -بااب الهيام  ان الباراب يام اهياة اللناة فالاهلر يام الباراب  -باب ما جاا  يام م ال الرااير 

 .فالبراب مالط ا يم جا  ما جامع باب - اليمين  ن فمهافلته البرب يم السهة باب -برب الرجل فهف قائم 
 البير:  بد الرريم الخنير

 
 السالم  ليكم فرحمة هللا فبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مالك 
 باب ما جاء في معى الكافر:

صلى هللا - هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن حدثني
 ((.أمعاء سبعة في يأكل والكافر ،واحد معى في المسلم يأكل)) :-عليه وسلم

صلى - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن وحدثني
 ،حالبها فشرب فحلبت ،بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر ،كافر ضيف ضافه -هللا عليه وسلم

- هللا رسول له فأمر ،فأسلم أصبح إنه ثم ،شياه سبع حالب شرب حتى ،فشربه أخرى  ثم ،فشربه أخرى  ثم
صلى - هللا رسول فقال ،يستتمها فلم بأخرى  له أمر ثم ،حالبها فشرب ،فحلبت بشاة -صلى هللا عليه وسلم

 ((.أمعاء سبعة في يشرب والكافر ،واحد معى في يشرب المؤمن)) :-هللا عليه وسلم
  بيها محمد ف لل اله فصحبه أجم ين،ه ،فصلل هللا فسلم فبارك  لل  بده فرسفله ،الحمد هلل رب ال المين

 أما ب د:
 : -رحمه هللا ت الل-ييقفل المؤلف 

 باب ما جاء في معى الكافر:
، فاألم ا  كما هف م رفف هم المصارين، فاحدها مصير، فهم م رفية ال تحتاج إلل ا : فاحد األم فالم ل

ت ريف، فمهيا  لل ما يقسمه األطبا  الدقيقة فالغليظة، المقصفد أن ما جا  يم م ل الراير فس ته، أف يم 
فال اهتمام  ،غير رقابةيسترثر مهيا من  ،س ته فنيقه بالهسبة للمسلم، فالراير يم الغالب أهه بره يم أمفر دهياه

ه فلذته يم يملبأن اآلخرة، ييسترثر من هذه الدهيا؛ ألهه ليس له يم اآلخرة من خالق، بيهما المؤمن يدخر ه 
يالراير يسترثر مهيا بقدر إمكاهه،  فجهة الراير(( ،))الدهيا سجن المؤمناآلخرة، كما جا  يم الحديث الصحيح: 

فيحرص  لل جم يا فكهزها، فال يهلقيا يم سبيل هللا، ييه ببه من هؤال ،  ،فلذا هجد من يليث  لل هذه الدهيا
ما جا   ن هللا ف ن رسفله يم حقيقة هذه الدهيا، فأهيا ال ت دل  هد هللا جهاح ب فنة، يأخذ  ،بيهما الذي ي رف

حيهما يأرل بهيم، في هيه  لل تحقيق اليدف الذي من أجله خلق، فذلرم أن الراير  ،مهيا بقدر البلغة، ما يبلغه



فال ي مل لما أمامه بخالف المسلم يإهه يأرل مقتصدًا يم أرله، فيبرب مقتصدًا  ،فيبرب بهيم، ال يدرك ما فرا ه
فكثرة البرب ليا اثارها  لل أمفر ديهه، ف لل أمفر دهياه، يإن من أرل كثيرًا هام  ،يم بربه؛ ألن كثرة األرل

 ،كلنفل الرالم ،كلنفل الهفم -أ هم ينفل الط ام– ما خلق له، فهذا كثيرًا غلل كثيرًا كثيرًا، فمن هام 
 ، تجده يتقلل مهيا بقدر اإلمكان.الحريص  لل أمر ديههينفل، جميع اللنفل تجد المؤمن  ،ينفل الخلطة

فهذه اللنفل هم مهايذ البيطان إلل القلب، يمن حلظيا فراقبيا ال بك أهه يسلم من كثير من خطرات البيطان 
 فما خلق من أجله. ،سافسه، ييتجه إلل اخرتهفف 

 :-رحمه هللا-قال 
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن حدثني"
ألهه قد يقفل قائل مثاًل: إذا جئها بأم ا  مسلم،  "((أمعاء سبعة في يأكل والكافر ،واحد معى في المسلم يأكل))
أم ا  كاير ما هجدها يم الحجم متلافتة، هجدها متسافية، إال أن األم ا  مع كثرة األرل، فمع كثرة البرب ف 

ال ياألصل أن الخلقة هها، فالخلقة  ،فتهتلرتتمدد فتربر  فيتبع ذلك البطن يكبر، لرثرة ما يم جفيه ففسطه، فا 
 ،لما أمامه، فأما المسلم يإهه يلتلت الدهيا كله البره فالت لق بيذه ههاك ما تختلف، ف لل كل حال سبب ذلك

فيطم هلسه  ن الزيادة  لل القدر الرايم يإهه يجد هلسه  ،فيتقلل مهيا بقدر اإلمكان، فمع ذلك إذا تقلل مهيا
يأرل المسلم يم م ل فاحد، فالراير يأرل ))هلسه  لل ذلك، فلذا جا  قفله: ت اف ما زاد  لل ذلك؛ ألهه مرن 

 فتفنيحه يم مسلم، هذا الحديث متلق  ليه يم الصحيحين. ((سب ة أم ا يم 
 تفنيحه يم الحديث الذي يليه:

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن حدثني"
من يؤفيه، النياية مطلفبة لرل أحد، ال سيما الغريب، الذي ليس له  ،كاير ي هم هزل به نيف "ضيف ضافه

يإهه  ،إذا اقترن ذلك بتأليله فتيسير د فته إلل اإلسالم ،فلف كان كايرًا، ال سيما إذا كان هذا من باب التأليف
ال ياألصل أن الراير ال يخلف إما أن يكفن حربيًا ييذا ليس له حق يم نياية  ،يؤجر  لل هذه النياية فال فا 

ن كان م اهداً   يله من الحقفق ما كلليا له البرع. غيرها، بل هف بصدد أن يقتل، فا 
كل كبد رطب يييا أجر، فالمرأة البغم  "بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمرضافه ضيف كافر "

 دخلت الجهة بسبب كلب سقته.
حليب الذي حلب من هذه الحليب، ال "حالبها فشرب فحلبت بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر"

ي هم هاتج سبع بياه، حليب سبع  "شياه سبع حالب شرب حتى فشربه أخرى  ثم ،فشربه أخرى  ثم" بربهالباه 
 بياه، فال بك أن مثل هذه البياه تتلافت، يمهيا ما حالبيا كثير، فمهيا ما حالبيا قليل، لرن ال برة بالمتفسط.

 له فأمر فأسلم أصبح إنه ثم" مه يكرميإذا رجم إسالفال بك أن الت امل مع هؤال  يجدي،  "فأسلم أصبح إنه ثم"
فهذا من بركة  "يستتمها فلم بأخرى  له أمر ثم ،حالبها فشرب ،فحلبت بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

ييف يحرص  ،هذا الدين؛ ألن بربه حالب سبع بياه ال بك أهه سببه ما تقدم من أهه ال خالق له يم اآلخرة
فهم رأس ماله، فمع ذلرم يستمر الهيم ييه حتل  ،التم هم يم الحقيقة جهته ، لل أن يسترثر من هذه الدهيا

يسع بطهه فأم ا ه هذه األمفر، فالمسلم بصدد االهتباه إلل ما خلق من أجله، يتجده ي ان  لل ذلك فيقتصد يم 



- هللا رسفل يقال، ثم أمر له بأخرى يلم يستتميا، تصاد، فيبارك له ييما يقتصر  ليهأمره، في ان  لل هذا االق
 ((.أم ا  سب ة يم يبرب فالراير ،فاحد م ل يم يبرب المؤمن)) :-صلل هللا  ليه فسلم

من  المطا م  رفض،أن اف ما يأرله غيره، ففجد اآلن يم  فافاقع أن من المسلمين من يأرل أن هجد يم ال
إلل  برين ثالثين، هل هذا أف  دد كذا، ي رنفن  ،السهدفتباتأف  دد كذا من  ،أرل  دد كذا من الصحفن 

يهطبق  لل خلق المسلم المبار إليه يم هذا الحديث؟ ال فهللا ما يهطبق  لل خلق المسلم، فال يهبغم أن يكفن 
المسلم  لل هذه الحالة إطالقًا، بل هذا م رض هلسه للنرر، فهف اثم بل له هذا، ف لل غير طريقة المسلمين، 

 ؟، ه مالقتصاد يم األرل فالبربه إلل الرن الحديث كأن ييه التفجي
 طالب:......

 .م لً 
 طالب:...... 

 ؟ه م ،فاحد م لً  ال،
 طالب:......
 ؟، ه ملً مثل م  آلال   لل فزن أي ال، فاحدها إللً ؟ ا[( سفرة الهجم55)] }َفِبَأيِ  آََلء{
 طالب:......

 يش؟إل ؟كيف يمهع من الصرف
 طالب:......

 ؟ه م مثل يتًل، ه م مثل يتًل،
 طالب:......

 ال، المسألة ي هم سب ة أن اف.
 طالب: يعني يأكل كما يأكل سبعة من المسلمين؟

 .ه م إيه، فلذلك اهظر حاله لما أسلم تغير، ه م
 أحسن هللا إليك.

 باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب:
 عبد بن هللا عبد عن -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن زيد عن نافع عن مالك عن حدثني
 رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عن -مرضي هللا عنه- الصديق بكر أبي بن الرحمن

 ((.جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة آنية في يشرب الذي)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 عند كنت: قال أنه الجهني المثنى أبي عن وقاص أبي بن سعد مولى حبيب بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 رسول من أسمعت :الحكم بن مروان له فقال -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبو عليه فدخل الحكم بن مروان

 فقال ،نعم :-رضي هللا عنه- سعيد أبو له فقال ؟الشراب في النفخ عن نهى أنه -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 القدح فأبن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ،واحد نفس من أروى  َل إني هللا رسول يا :رجل له
 ((.فأهرقها)) :قال ،فيه القذاة أرى  فإني :قال ((تنفس ثم فاك عن



 :-رحمه هللا ت الل-يقفل المؤلف 
 باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب:

 بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن زيد عن نافع عن مالك عن حدثني"قال: 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عن الصديق بكر أبي
))الذي يبرب يم اهية فجا  أينًا:  "((جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة آنية في يشرب الذي)) :قال

يم حديث حذيلة التهصيص  لل الذهب فاللنة، فأهيا ليم يم الدهيا، فلرم يم اآلخرة، ياألرل  لنة((الذهب فال
ر يم بطهه جفالبرب يم اهية الذهب فاللنة حرام ال يجفز ال للرجال فال للهسا ، فالذي يبرب يييما إهما يجر 

جيهم، ي هم هار جيهم تتجرجر  ار  جيهم، أف يجرجر يم بطهه ه جيهم، إهما يجرجر أي: يحدر يم بطهه هار  هار 
بالهسبة لألرل يم بطهه، فنبطت بالنبطين، إما مل فل أف يا ل، ف لل كل حال التحريم ثابت، فالحكم 

يكفن متلقًا  ليه بين أهل ال لم، فدليله صحيح صريح، فالخالف يم االست مال يم غير  فالبرب أمر يكاد
  مال يم غير األرل فالبرب.األرل فالبرب مجرد االتخاذ، أف مجرد االست

ن كان الترخيص يم  يالجميفر  لل أهه يحرم اتخاذ الذهب فاللنة فاست ماليما يم األرل فالبرب فغيرهما، فا 
 اللنة جا  ييه التفس ة أرثر من الذهب.

 لل كل حال است مال الذهب فاللنة بالهسبة للرجال حرام  لل ذكفر أمتم كالحرير، حل إلهاثيا بالهسبة 
 ييستفي ييه الرجال فالهسا .حلية، فأما ما  دا ذلك لل

هما هم الذين يتمت فن بيا من غير تردد، يالراير ال  فكفهيا ليم يم الدهيا ي هم الرلار ال ي هم أهيا حالل ليم، فا 
ه ، فالمسلم هف الذي يتفقف  هد أمر هللا، ف هد هييه، ف هد أمر رسفل-جل ف ال-يتردد يم است مال ما حرم هللا 

ف هد جماهير أهل فهييه، فال ي هم هذا أهيا حالاًل ليم؛ ألهيم مخاطبفن بلرفع البري ة،  - ليه الصالة فالسالم-
فهذا مهيا، فقفله: يإهيا ليم، ال ي هم أهيا حالل ليم، بل ي اقبفن  لييا رلار مخاطبفن بلرفع البري ة الال لم 

 ة، فحجتيم أهيم يرفن أن الرلار غير مخاطبين بلرفع البري يم اآلخرة، يم قفل الجميفر خاليًا للحهلية الذين
ال يطالبفن بيا حال كلرهم، فال يطالبفن بقنائيا إذا أسلمفا، يما م هل الترليف؟ الجميفر يرفن أن الترليف إهما 

 هف من أجل زيادة  ذابيم  لييا يم اآلخرة، هذه يائدة الخالف.
االتخاذ فاالست مال أ م من أن يكفن يم األرل فالبرب، فالجميفر  ((يإهيا ليم يم الدهيا، فلرم يم اآلخرة))

طردفا ما جا  يم هذا الحديث يم جميع أهفاع االست مال، يم غير األرل فالبرب؛ ألهه إذا مهع من األرل 
فالبرب فالحاجة دا ية إلل ذلك يالمهع من غيره من باب أفلل، ي هم مجرد اتخاذه زيهة ليست له يائدة، فال 

قلم ذهب، أف ما أببه ذلك كل هذا ال د ف الحاجة إلل ذلك، أف است ماله يم أمفر أخرى، كسا ة ذهب، أف ت
 يجفز بحال.
 طالب:......

 ؟مجرد االتخاذ؛ ألن هذا كهز، هذا سرف فخيال ، ه م فال
 طالب:......

 ثم ماذا؟ ،إيه



 طالب:...... 
 ي هم كهز أف زيهة؟

 طالب:......
 ديت زكاته يليس بكهز.هذا كهز، هذا إذا أ

 طالب:......
 هذا رصيد هذا، هذا يم حكم الرصيد، يإذا أديت زكاته يليس بكهز.

 طالب:...... 
 .ال، ما يجفز
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......

ال ال؟ ي هم مما يتحلل به فههظر يم  ؟مما يجفز لبسه للهسا  :يهقفل ؟لرن هذه السا ة هل حكميا حكم الحلية فا 
التم   الحلة السيرا ،- ليه الصالة فالسالم-لما جا ت الحلل إلل الهبم  -رنم هللا ت الل  هه-ر حديث  م

فقد قلت يم حلة  طارد ما قلت؟ مثله، يإذا كاهت مما  ،تقدمت، يأ طل مهيا  مر، يقال: كيف ت طيهم مهيا
حرم ال ماهع، إذا أهديت تبي يا، يستلاد مهه  لل غير هذه الحالة أف يباع ييستلاد من ثمهه  لل غير الفجه الم

الحلة كساها لما أ طم هذه  -رنم هللا ت الل  هه- مر ال سيما إذا كان يستلاد مهيا  لل غير الفجه المحرم، 
فيستليد من ثمهيا،  ،هذا تقدم، فال ي هم هذا أهيا تباح ليذا األخ المبرك، لرن يبي يا أخًا له مبركًا بمكة

 ا ابهته، مما يجفز له أن يتخذها.فيكسفها امرأته، أف يكسفه
 طالب: إن كانت َل تصلح للنساء؟

بماغ حرير هذا ال يصلح للهسا ، فال يجفز لبسه إن كاهت ال تصلح إال  لل هذه الحالة، ي هم هلترض إهه 
ا ، لرن إذ..، حرم هللا األصهام مثاًل، ال يجفز بي ياللرجال، ماذا يصهع به؟ ي هم مثلما قالفا يم مسائل يم

غير كسرت فاستليد مهيا، لف ايترنها أهه صهم ذهب يكسر فبيع  لل أساس أهه ذهب خام، أف ما أببه ذلك، 
يبيع مصفغًا ما يم إبكال، إذا كان يست مل  لل فجه مباح ما يم إبكال، أما إذا كان  مصفغ أف صيغ

 ؟ه ماست ماله  لل فجه فاحد فهف محرم يال، 
 طالب:......

غيره، ن الهص خاص بالذهب فاللنة، يال يت داه إلل : إمهيم من يقفل ،م م رفف ي همهذا كالم أهل ال ل
فيقفلفن: إن اللقرا  الذين تت لق هلفسيم بيذه األمفال ال ي ريفن غير الذهب فاللنة، يال يتأثرفن بغيرهما، 

 ادن ما هف أغلل من فمهيم من يقفل: إذا مهع الذهب فاللنة يمهع ما يفقيما من باب أفلل؛ ألن ههاك من الم
من أي مادة  ،ييكفن من باب قياس األفلل، ف لل كل حال اإلسراف فالتبذير ممهفع من أصلهالذهب فاللنة، 

 كان.
 طالب:......



إلل أبيض فال كس، ييف  حقيقته ذهب، اللفن يمكن أن يغير من أصلر الذهب األبيض، الصاغة يقفلفن: إن
 .مثله

 طالب:......
 ؟كان يتحلل مهه ذهب يال يجفز است ماله البتة، ه م لل كل حال إذا 

 طالب:......
 من؟

 طالب: أم سلمة.
 ؟الذي فن ت ييه الب ر، ه مأم سلمة 

 طالب:......
هه ال يجفز االتخاذ، فال يجفز سائر : إ-فهم جميفر أهل ال لم-ذكرت أصل المسألة فالخالف يييا، من يقفل 

يمه ك من  ، فقد مه ت من است ماله،لماذا؟ ألهك تبقم بم  يحجز ماالً  ،االست ماالت مجرد االتخاذ ال يجفز
است ماله ييما قد تد ف إليه الحاجة دليل  لل مه ك من مجرد االتخاذ أف االست مال ييما ال تد ف إليه الحاجة، 

فال ل، إبكاييه فما  دا ذلك ما  ،الهيم خاص باألرل فالبرب يفر، من أهل ال لم من يرى أنهذا كالم الجم
بك أن االتخاذ من هذه الم ادن الثميهة الغالية ال بك أهه ييه ما ييه، ييه سرف، ييه خيال ، فييه أهه حلية أهل 
الجهة، فييه التنييق  لل الهقدين، ال لل كليا مفجفدة التم يذكرها أهل ال لم، فال بك أن المتحري الحريص 

برا  ذمته ال يل ل مثل هذه األمفر.   لل ديهه فا 
: قال أنه الجهني المثنى أبي عن وقاص أبي بن سعد مولى حبيب بن أيوب عن مالك عن وحدثني"يقفل: 
- هللا رسول من أسمعت :الحكم بن مروان له فقال الخدري  سعيد أبو عليه فدخل الحكم بن مروان عند كنت

 ن النفخ في الشراب،نهى ع" البرب ي هم من اداب "؟الشراب في النفخ عن نهى أنه -صلى هللا عليه وسلم
هيل  ن الهلر يم البراب، لماذا؟ ألهه قد يخرج مهه بم  يقذره  ليه ف لل من ب ده  "نعم :سعيد أبو له فقال

 .ممن يريد البرب ب ده
 رسول له فقال" يقفل: أحتاج إلل أن أتهلس "واحد نفس من أروى  َل إني هللا رسول يا :رجل له فقال نعم، :قال"

ال بمااًل ثم تهلس، أب ده  هك "((تنفس ثم كيف عن القدح فأبن)) :-ليه وسلمصلى هللا ع- هللا  :قال" يميهًا فا 
فال  ،يجد القط ة من البم  الذي سقطت يم هذا البراب هذه تيراق "((فأهرقها)) :قال ،فيه القذاة أرى  فإني

ييل  بريد، فال يبرد إال إذا هلريلزم بربيا، تيراق فما حفليا،  هدها تهلس ف هدها هلر، ط ام حار يحتاج إلل ت
 ؟ن الهلر من التهلس با تبار أن كاًل مهيما يخرج من اللم: إأف هقفل ؟ن التهلس بم ، فالهلر بم  اخر: إهقفل

 طالب:......
 فاحد، فاحد ي هم الهلر من الم دة يخرج أف من اللم؟

 طالب:......
هلر الذي من اللم يما دفن ائحته كريية، أما مجرد الال، اهتبه، التهلس ال بك أهه يخرج من الم دة، فلذلك ر 

بدقة لفجدت اللرق أن الهلر يختلف  ن التهلس، يلرق بين اإلهسان ، لف تأملت فهظرت اً كبير  اً اختالي ييختلف



ال بم  من  ،هلر  ليه ،أف يهلر  ليه، ايترض أن يم يدك حرق فمر فقال: أف ،يتهلس يم فجه اخر فبرد فا 
ه ييه بأدهل رائحة؛ ألهه ال يخرج من الجفف من الم دة، بيهما لف أرسلت الهلس  لل طبي ت هذا، هذا ما تحس

 ؟أهلك ال بك أن الرائحة قبيحة، يتحتاج إلل دقة تأمل، لف جربت فجدت، ه م من يمك أف
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ال.
 طالب:...... 

لط ام من الم دة، أف من جفف األهف، أف من داخل ، فقد يخرج م ه بم  يقذر اال، ال هذا رائحته كريية
 األهف قد يخرج بم .

 طالب:......
ال، ال الهلر لف تأملته ما فجدت ييه هذه الرائحة التم تخرج من الم دة، تأمل أهت، ي هدي أن الهلر يختلف 

اج إليه البتة؛ ألهه ال يبرد يحتاج إلل الهلر لحرارة الط ام، بيهما التهلس ال يحتاختاليًا جذريًا  ن التهلس، فقد 
 ؟الط ام التهلس، ه م

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:...... 
))يأبن القدح  ن ييك ثم هيل  ن الهلر الذي هف بم هل التهلس، فلذلك قال: يإهم ال أرفى من هلس فاحد، قال: 

ال..،أهت لف احتجت  ،لرن أهت أهت، تأمل الم هل تهلس(( هلخه حتل يبرد، فهل  تتفقف يم يم إها  ما  حار فا 
 فهذا ال بك أهه يقذر. لر؟ أما بالهسبة للتهلس هذا قبيح،بم  للهيتفقع أن يخرج من يمك 

 طالب:......
 يخرج رائحة قبيحة تؤثر يم الما ، تؤثر يم السائل. ال،

 طالب:......
 فهللا إذا كان يم باقم ط ام فقذره أخذ ال لة، أخذ الحكم.

 طالب:......
 ؟تجد ال جب اللرق بيهيما، ه م، فجرب فترى، صير من باب أفلل؛ ألن الرائحة تختلفال، ال ما ي

 طالب:......
هل يتقذر  فلذلك الهلث  لل المريض ))يأبن القدح  ن ييك ثم تهلس((هف ما يحمل م هل التهلس بدليل 

هذا تهلس؟ ليس تهلس أبدًا،  :هل هقفلهل تخر الرائحة أثها  الهلر؟ ما تخرج، فالرقية يم الما ،  ..؟المريض من
 الهلث يختللان  ن التهلس، فجرب فتجد.الهلر ف 

 طالب:......



يأخذه اللم من اليفى الهلر، إذا يتحت يمك دخل اليفا  ثم أخرجته، ما يخرج من أقصل الحلق أبدًا، ال، ال مما 
 ؟ه م

 طالب:......
كله يدخل يم هذا من الهلس، ال من هلخه، لف هلر ما إذًا همهع الهلث  لل الهاس فالهلر  لييم إطالقًا؛ ألن هذا 

، طلع بم ، الهلر يخرج بإخراج اليفا  الذي دخل من خارج اللم إليه ثم يخرج، بيهما التهلس يخرج من داخل
بأن الهلر هف التهلس لمه ها  :، إهما يتهلس من أهله، فيرق بين األمرين، فلف قلهافلذلك ما يم أحد يهلر من أهله

 ؟هذا تهلس يم اإلها ، فمن تأمل فجد اللرق، ه م : لل المريض، الهلث  لل أي مادة من المفاد، لقلهاالهلث 
 طالب:......

 الرائحة قبيحة من التهلس، فتؤثر يم الما ، تهتقل إلل الما  تؤثر ييه.
 طالب:......

 ألجل تقذير الما .
 طالب:......

 ، الهلر ما يؤثر يم الما ، الهلر...ال
 ......طالب:
 كيف؟

 طالب:......
 أيفه.

 طالب:......
، األطبا  يقفلفن: مليم فاحد من الل اب ييه ما أدري كم ..هم يقفلفن  -اصبر، اسمع- ...طيب، هم يقفلفن 

فيش  ؟فيش يصير هذا أجل ؟مليفن مكرفب، صح يقفلفن هذا، فين جا  الت امل مع الزفجة، فم ابرة الزفجة
ل ال برة بين الزفجين ألجل ها المكرفبات أجل هذه، ي هم ما فجد هصفص تدل يصير هذا؟ ي هم همهع الت ام

  لل هذا يم ال برة بين الزفجين؟
 طالب:......

 خالص يا أخم اهتييها.
 طالب:......

 .ال، ال اللرق فانح، فانح اللرق مثل البمس
 سم.

 طالب:......
 ي هم ال لقصد الزيهة فال الحلية.

 طالب:......
 برة؟فيخل ه مبا



 طالب:......
 ، ه م.ل حال مثل هذا ال يقصد به اللبس لل ك

 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم:
- عفان بن وعثمان طالب أبي بن وعلي -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن حدثني

 .قياما   يشربون  كانوا -مارضي هللا عنه
 َل كانا -مارضي هللا عنه- وقاص أبي بن وسعد المؤمنين أم عائشة أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .بأسا   قائم وهو اإلنسان بشرب يريان

 ".قائما   يشرب -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد رأيت" :قال أنه القارئ  جعفر أبي عن مالك وحدثني
 .قائما   يشرب كان أنه -رضي هللا عنه- أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن مالك عن وحدثني
 : -رحمه هللا-يقفل 

 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم:
هذا ثابت ما ييه  ))من برب قائمًا يليقئ((قال:  - ليه الصالة فالسالم-ثبت الهيم  ن البرب قائمًا، فثبت أهه 

ن : إيقفل أهه برب من ما  زمزم فهف قائم، فبرب من بن م لق فهف قائم، يالذيإبكال، ثم ب د ذلك ثبت  هه 
ألن األرض غير مهاسبة  ؛هه برب من ما  زمزم: إهذا هسر للهيم السابق ال إبكال يم هذا، فالذي يقفل

للجلفس، ييطرد هذا ييما إذا كان المكان ال يهاسب الجلفس، فيبقل الهيم  لل حاله، فمن أهل ال لم من يرى 
لل المهع، ف لل كل حال فجفد مثل هذه ، يتبقل  ...أن البرب قائمًا خاص بما  زمزم دفن ما  داه من

ريع  ،إهيا هفاسر :أف من ما  زمزم، إما أن يقال ،من البن الم لق - ليه الصالة فالسالم-الصفارف من بربه 
 ليه الصالة -للحكم بالرلية، أف يقال: إهه ريع جزئم، بم هل أهيا صفارف من التحريم إلل الرراهة، في له 

ز، فهما مسلران ألهل ال لم، مهيم من يقفل: إن البرب قائمًا مكرفه، األصل ييه ذلك لبيان الجفا -فالسالم
 لرهه صرف بمثل هذه الهصفص، فمهيم من يقفل: إن الحكم هسر.التحريم، 

 ليه الصالة -فأههأ، لرن يبقل أن الصحابة ي لفا ذلك ب ده  أينل فأمرأف لل كل حال أن البرب من جلفس 
 يم ييمفا أن الهيم مهسفخ.مما يدل  لل أه -فالسالم

فاإلمام مالك كثيرًا ما ي تمد  لل المفقفيات من أي ال الصحابة، فيترك المريفع؛ ألن المريفع ال يخلل  لل 
 .- ليه الصالة فالسالم-طالب ال لم، فيبقل المفقفف للداللة  لل أن األمر استمر ب ده 

 يشربون  كانوا عفان بن وعثمان طالب أبي بن ليوع الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن حدثني"ييقفل: 
هل يتصفر من هؤال  أهيم يخاللفن الهصفص الصحيحة الصريحة يم الهيم  ن برب القائم؟ لرن ييمفا  "قياما  

 أهه هسر، كان هيم ثم هسر.
 بشرب يريان َل كانا وقاص أبي بن وسعد المؤمنين أم عائشة أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
 كسابقه. "بأسا   قائم وهو اإلنسان
 ليه -ألهه رأى الهبم  "قائما   يشرب عمر بن هللا عبد رأيت" :قال أنه القارئ  جعفر أبي عن مالك وحدثني"قال: 

 يبرب قائمًا. -الصالة فالسالم



ل هذا ك "قائما   يشرب كان أنه أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن مالك عن وحدثني"ثم ب د ذلك قال: 
 ؟ييم ييمفا أن الهيم مهسفخ، ه م - ليه الصالة فالسالم-للداللة  لل أن األمر استمر ب د الهبم 

 طالب:......
 إيه كليا مفصفلة، هذه من األحاديث المفصفلة.

 ))من شرب قائما  فليقئ((.قال:  -عليه الصالة والسالم-طالب: النبي 
 ؟ميليقئ هذا يم أفل األمر لما كان محرمًا، ه 

 طالب:......
ألفلل أن : ايهيض، إما أن يكفن هاسخًا، أف يكفن صارف، الصرف فانح من التحريم إلل الرراهة، فلذلك يقال

م يبلغيم الهيم، ممن ل ،يبرب اإلهسان جالسًا، لرن يبقل مسألة زمزم، زمزم برب بين الجمفع الرثيرة فهف قائم
يم قطع  بلغيم الهيم، ييذا يقفي الهسر كما قيل يم هظيره، ممن لم ي- ليه الصالة فالسالم-ي هم يم حجه 

 الخف.
 طالب:......

 ، ه م.-رنفان هللا  لييم-بالقرائن ه م إيه، فلذلك ي له الصحابة 
 :اليمين عن ومناولته الشرب في السنة باب

 -وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن حدثني
 أعطى ثم فشرب، -رضي هللا عنه- بكر أبو يساره وعن أعرابي يمينه وعن ،البئر من بماء شيب قد بلبن أتي

 ((.فاأليمن األيمن)) :وقال األعرابي
- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- األنصاري  سعد بن سهل عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن وحدثني

 لي أتأذن)) :للغالم فقال ،األشياخ يساره وعن ،غالم يمينه وعن منه فشرب بشراب أتي -صلى هللا عليه وسلم
صلى - هللا رسول فتله :قال ،أحدا   منك بنصيبي أوثر َل هللا رسول يا وهللا َل :الغالم فقال ؟((هؤَلء أعطي أن

 .يده في -هللا عليه وسلم
  :-رحمه هللا ت الل-يقفل 
 :ناليمي عن ومناولته الشرب في السنة باب

، سفاً  كان بالربيري هم إذا برب ي طم من  ن يميهه، يالسهة أن يبدأ إذا كاهفا مترتبين  ،اليمين  ن فمهافلته
إذا كاهفا مرتبين، ثم ب د ذلك من  لل يمين هذا الربير، يالتيامن له مدخل يم هذا،  ،كبير السن، أف كبير القدر

 ليه الصالة -كما أ طم الهبم  ثم من  ن يميهه ،الربير بأن ي طل فكبر كبر، أينًا له مدخل، ييجمع بيهيما
بد  به، ثم ب د ذلك من  ن يميهه فهف يم فسط الجلسة  ن يميهه أهاس، ف ن يساره أهاس،  ،القدح -فالسالم

لرن األصل أهه إذا  ،إلل أن يهتيفا، إذا تهازل من  ن اليمين، استأذن يأذن ال ماهع أن ي طل الذي  لل البمال
بد  بالربير أهه يأخذه من  ن يميهه، فالحادثتان يم حديثم الباب صغير الذي  لل اليمين، غالم، ابن أ طم ف 

رنم هللا - باس، ف ن اليسار أبف بكر ف مر، فيم القصة األخرى أ رابم، فالذي  لل اليسار أبف بكر ف مر 
 ن ليا مدخل يم التقديم.، فمع ذلك قدم الغالم فقدم األ رابم  لل أبم بكر ف مر؛ ألن اليمي-م هي



 قد بلبن أتي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن حدثني"قال: 
 يمينه وعن" للبيع، أما البيع يال؛ ألهه غش فجا  مدح بفب اللبن بالما  لالست مال ال "البئر من بماء شيب

األيمن هف الذي له  "((فاأليمن األيمن)) :وقال ،األعرابي أعطى ثم فشرب، الصديق بكر أبو يساره وعن أعرابي
ن كان ب نيم يهازع يم مثل هذه الصفر  ،فيلرق بين المهلصل فالمتصل ،هصيب، هف المقدم  لل غيره، فا 

 ليه -فيلرق بين يمين البارب فيمين الم طم، لرن الصفرة ظاهرة إذا ترتبفا فقدم األربر، كما قدم الهبم 
ي هم  ،يالبقية من  ن يميهه، هذا ظاهر الصفرة ،أف يم القدر ،سفاً  كان الربر هذا يم السن -لسالمالصالة فا

من  ن يمين الساقم  كسها تمامًا، ي هم أ طيها أبف التم ال تحتمل غير هذا، أما أن ه طم الربير ثم ب د ذلك 
، طيها أبا بكر يم الصفرة المفجفدة  هدهافأ طيها يمين الساقم كأهها أ  ،بكر فتركها األ رابم، لف ي لها هذا

 فتركها الذي  لل اليمين.
 طالب:......

 .هيميهدام أ طم هذا ي طل من  لل  ما فلف كان يدفر، الحكم فاحد،
 طالب:......

 .- ليه الصالة فالسالم-من يسار الهبم 
 طالب:......

الباقم  ن يميهه، خالص  ،-الة فالسالم ليه الص-ما  ليك من الساقم، الساقم أ طل الربير، أ طل الهبم 
 ؟اهتيل، اهحلت المسألة، ي هم لف أن الساقم برب هف قبل الهاس ي طم من  ن يميهه، ه م

 طالب:......
 ن يميهه، يمبم هذا يم الحديثين  ثم من ،هلس البم ، الحكم فاحد، الساقم ما له  القة، ي طل الربير

 كلييما.
 طالب:......

 ؟باليمين؛ ألهيا هم األصل، ه م، يبدأ  ن يميهه
 طالب:...... 
ال لف قدم الر  أفلل." كبر كبربير "فا 

 أن األنصاري  سعد بن سهل عن -ي هم سلمة بن ديهار- دينار بن حازم أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 -بارالر– األشياخ يساره وعن ،غالم يمينه وعن ،منه فشرب بشراب أتي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
ال بك أن مثل هذا االستئذان لجبر خاطر الجميع؛ ألن الصغير  "؟((هؤَلء أعطي أن لي أتأذن)) :للغالم فقال

 لم أتأذن))باالستئذان، فالربير أينًا له هصيب يم التقديم فاألفلفية، ال بد من إذهه؛ ألهه أحق، ييجبر خاطره 
 أوثر َل ،هللا رسول يا وهللا َل :الغالم فقال"  باسب ض الطرق أن الصغير ابن م فجا  ي؟(( هؤال  أ طم أن

ي هم فن ه يم يده، ألقاه يم يده،  "يده في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فتله :قال ،أحدا   منك بنصيبي
 ثم من  ن يميهه، ه م. ،فالللظ يدل  لل أهه بقفة، أ طاه إياه بقفة، يكل هذا يدل  لل أهه يبدأ بالربير

 :والشراب الطعام في جاء ام جامع باب



 قال: يقول -رضي هللا عنه- مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني
 أعرف ضعيفا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صوت سمعت لقد :-مارضي هللا عنه- سليم ألم طلحة أبو
 الخبز فلفت لها خمارا   أخذت ثم ،شعير من أقراصا   فأخرجت ،نعم :فقالت ؟شيء من عندك فهل ،الجوع فيه

 فذهبت :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى أرسلتني ثم ،ببعضه وردتني ،يدي تحت دسته ثم ،ببعضه
 هللا رسول فقال ،عليهم فقمت ،الناس ومعه ،المسجد في جالسا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فوجدت به
 رسول فقال ،نعم :فقلت ؟((للطعام)) :قال ،نعم :فقلت :قال ؟((طلحة أبو آرسلك)) :-لمصلى هللا عليه وس-
 طلحة أبا جئت حتى أيديهم بين وانطلقت فانطلق :قال ((قوموا)) :معه لمن -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 من عندنا سولي ،بالناس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء قد سليم أم يا :طلحة أبو فقال ،فأخبرته
صلى هللا عليه - هللا رسول لقي حتى طلحة أبو فانطلق :قال ،أعلم ورسوله هللا :فقالت ،نطعمهم ما الطعام
صلى هللا - هللا رسول فقال ،دخال حتى معه طلحة وأبو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأقبل ،-وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر زالخب بذلك فأتت ؟((عندك ما سليم أم يا هلمي)) :-عليه وسلم
 أن هللا شاء ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم ،فآدمته لها عكة سليم أم عليه وعصرت ،ففت
 فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((بالدخول لعشرة ائذن)) :قال ثم ،يقول
 :قال ثم خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم
 ،وشبعوا كلهم القوم أكل حتى ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن))

 .رجال   ثمانون  أو ،رجال   سبعون  والقوم
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 ((.األربعة كافي الثالثة وطعام ،الثالثة كافي اَلثنين طعام)) :قال -وسلم

صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هللا عبد بن جابر عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 فإن ،المصباح وأطفئوا ،اإلناء خمروا أو ،اإلناء وأكفئوا ،لسقاءا وأوكوا ،الباب أغلقوا)) :قال -عليه وسلم
ن ،إناء   يكشف وَل ،وكاء   يحل وَل ،غلقا   يفتح َل الشيطان  ((.بيتهم الناس على تضرم الفويسقة وا 
صلى هللا عليه - هللا رسول أن الكعبي شريح أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني
 اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ،ليصمت أو خيرا   فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان نم)) :قال -وسلم
 كان فما أيام ثالثة وضيافته ،وليلة يوم جائزته ،ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ،جاره فليكرم
 ((.يحرجه حتى عنده يثوي  أن له يحل وَل ،صدقة فهو ذلك بعد

 أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 فنزل ،بئرا   فوجد ،العطش عليه اشتد إذ بطريق يمشي رجل بينما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 مثل العطش من الكلب هذا بلغ لقد :الرجل فقال ،العطش من الثرى  يأكل يلهث كلب فإذا ،وخرج فشرب فيها
 :فقالوا ((له فغفر ،له هللا فشكر ،الكلب فسقى رقي حتى بفيه أمسكه ثم خفه فمأل البئر فنزل ،مني بلغ الذي

ن هللا رسول يا  ((.أجر رطبة كبد ذي كل في)) :فقال ؟ألجرا   البهائم في لنا وا 



- هللا رسول بعث: قال أنه -رضي هللا عنه- هللا عبد بن جابر عن كيسان بن وهب عن مالك عن وحدثني
 ،فيهم وأنا :قال ،مائة ثالث وهم ،الجراح بن عبيدة أبا عليهم رفأم   الساحل قبل بعثا -صلى هللا عليه وسلم

 ،الجيش ذلك بأزواد -رضي هللا عنه- عبيدة أبو فأمر ،الزاد فني الطريق ببعض كنا إذا حتى فخرجنا :قال
 ،تمرة تمرة إَل تصبنا ولم ،فني حتى قليال   قليال   يوم لك يقوتناه فكان :قال ،تمر مزودي فكان ،كله ذلك فجمع
 ،الظرب مثل حوت فإذا ،البحر إلى انتهينا ثم :قال ،فنيت حيث فقدها وجدنا لقد :فقال ؟تمرة تغني وما :فقلت
 ثم ،فنصبا أضالعه من بضلعين -رضي هللا عنه- عبيدة أبو أمر ثم ،ليلة عشرة ثماني الجيش ذلك منه فأكل
 .تصبهما ولم ،تحتهما مرت ثم ،فرحلت حلةبرا أمر
 .الجبيل ربالظِ  :مالك قال

 الظ رب.
 الَظرب الجبيل.

صلى هللا عليه - هللا رسول أن جدته عن معاذ بن سعد بن عمرو عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ((.محرقا   شاة كراع ولو لجارتها إحداكن تحقرن  َل المؤمنات نساء يا)) :قال -وسلم
 هللا قاتل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن نيوحدث
 ((.ثمنه فأكلوا فباعوه الشحم أكل عن نهوا اليهود

 قف  لل هذا.
 طالب:......

 ه م؟
 فهللا ما  هدي ييه إبكال بخالف التهلس.

 : -رحمه هللا ت الل-يقفل المؤلف 
 :والشراب الطعام في جاء ما جامع باب
هما يجم يا المفنفع ال ام.الباب ال  جامع الذي يجمع أحديث يم الغالب ال مهاسبة بيهيا ظاهرة، فا 

 طلحة أبو قال: يقول مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني"يقفل: 
صلى هللا - هللا رسول صوت سمعت لقد" فجياقته بأم سليم؟ ز أم سليم هم أم أهس، فأبف طلحة  ال "سليم ألم

ه م يهكسر الصفت مع الجفع، فيظير  ليه  المات الحاجة القفية  "الجوع فيه أعرف ضعيفا   -عليه وسلم
 يي رف الجائع، كما أهه ي رف ال طبان، ي رف المجيد، ي رف المريض بن ف صفته. ،الماسة إلل الط ام

  لل كل حال الجائع صفته ن يف.
ي هم  "؟شيء من عندك فهل، الجوع فيه أعرف ضعيفا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صوت سمعت"

 من أقراصا   فأخرجت ،نعم :فقالت" الرتلاع هذا الفصف الذي أن له - ليه الصالة فالسالم-هط مه الهبم 
ت الخبز، للبب ض الخمار  "ببعضه الخبز فلفت لها خمارا   أخذت ثم" من الب ير أقراص جمع قرص "شعير

ي هم باقم  ،ج لته ردا ً  "ببعضه وردتني ،يدي تحت دسته ثم فلفت الخبز ببعضه،" لماذا؟ لئال يبرد يييبس
ب ض هذا الخمار ييه الخبز، فج لته  -خمارها– ته  لل أهس، يإذا كان هذا الخمارالخمار ج لته ردا ، فن 



الخمار، إهما فن ت، للت الخبز بب ض الخمار،  تحت يده، ي هم بم  يسير لم يستف ب الخمار كله، فال أرثر
 .فج لت باقم الخمار ردا 

 فوجدت" ي هم بالخبز "به فذهبت :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى أرسلتني ثم وردتني ببعضه،"
؟ إلل أين ذهب به؟ إلل أين ذهب بالخبز "الناس ومعه المسجد في جالسا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،عليهم فقمت وجدت رسول هللا جالسا  في المسجد ومعه الناس،"يقفل: 
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،نعم :قلت ؟((للطعام)) :قال ،نعم :فقلت :قال ؟((طلحة أبو آرسلك)) :-وسلم
إما أن يكفن قد جا   "فأخبرته طلحة باأ جئت حتى أيديهم بين وانطلقت ،فانطلق ((قوموا)) :معه لمن -وسلم

يقال: د ه م ك حتل هأرله  هد أبم طلحة، أف يكفن أفصله إلل أبم  - ليه الصالة فالسالم-بالخبز إلل الهبم 
صلل هللا - ثم أرسلتهم إلل رسفل هللا"، لرن ظاهر الللظ يقفل: - ليه الصالة فالسالم-ثم د ا الهبم  ،طلحة

 ليه الصالة -يكأن الهبم  "-صلل هللا  ليه فسلم- إلل رسفل هللا - هم بالخبزي-يذهبت به  - ليه فسلم
 قال: د ه م ك حتل هأرله  هد أبم طلحة. -فالسالم

ي هم فقلت  لييم، جالسين هم، أرثر من  "عليهم فقمت وجدت رسول هللا جالسا  في المسجد ومعه الناس،ف"
فهذا  "؟((طلحة أبو آرسلك)) :-عليه الصالة والسالم-النبي  فقال" أف يزيدفن، فقلت  لييم، ي هم قمتسب ين 

 ،نعم :قلتف ؟((للطعام)) :قال ،نعم :فقلت :قال" - ليه الصالة فالسالم-ال بك أهه من  الماته فدالئل هبفته 
 أبا جئت حتى أيديهم بين وانطلقت فانطلققال:  ((قوموا)) :معه لمن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
ي هم أمر  "بالناس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء قد سليم أم يا :طلحة أبو فقال ،فأخبرته حةطل

يستغرب يم األمفر ال ادية، يؤتل بسب ين  لل بان أقراص يسيرة من الب ير يأرليا فاحد، ط ام بخص فاحد 
 ،- ليه الصالة فالسالم-لهبم يد ل إليه هذا الجمع، محل استغراب يم الظرفف ال ادية، لرن من  رف حال ا

 ما يستغرب مثل هذا. - ليه الصالة فالسالم-فما حصل  لل يديه من ترثير الط ام ببركة د ائه 
 ما الطعام من عندنا وليس ،بالناس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء قد سليم أم يافقال أبو طلحة: "

طيب  هدك األقراص؟  "ليس عندنا من الطعام ما نطعمهمو "  ام أقراص الب ير ما ا تبرها بم الط "نطعمهم
وليس عندنا "يقط،  -صلل هللا  ليه فسلم- هم صه ت لرسفل هللاهذه فجفدها مثل  دميا، يا هللا ترلم فاحد، 

دع األمر هلل، هحن اجتيدها فبذلها ما  هدها فالباقم  لل هللا  "أعلم ورسوله هللا :فقالت من الطعام ما نطعمهم،
ي رف ظرفف أم سليم، ي رف ظرفف أبا  - ليه الصالة فالسالم-، هللا فرسفله أ لم، فالهبم -ف الجل -

 هيم ما  هدهم ما يكلم هؤال  كليم.طلحة، في رف أ
 رسول فأقبل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لقي حتى طلحة أبو فانطلق :قال فقالت: هللا ورسوله أعلم،"

 يا هلمي)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،دخال حتى معه طلحة وأبو -صلى هللا عليه وسلم- هللا
صلى هللا - هللا رسول به فأمر -خبز الب ير- الخبز بذلك فأتت" ي هم هاتم ما  هدك يا أم سليم "((سليم أم

 إيش م هل يت؟ ه م؟ "ففت -عليه وسلم
 طالب:......



يت، فالتلتيت كأهه جرش أف ببه الطحن، المقصفد أهه يسيرة، التلتيت ي هم تقطيع البم  إلل أجزا   ،ه م
 م رفف، تلتيت البم .

 "لها عكة سليم أم عليه وعصرت ففت، -صلى هللا عليه وسلم- فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول هللا"
ليه وعصرت ع" ي هم صبته  ليه "فآدمته" ن القربة ييه السمن أف ال سلم رفف ال كة إها  من جلد صغير دف 

ال يخبز الب ير ييه خبفهة، فييه بم  من اليبس، يلما ادمته  "أم سليم عكة لها فآدمته ج لته إدامًا يسيغه فا 
 ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم" لسمن أف ال سل الذي يم هذه ال كةفأساغته بيذه ال كة فبيذا ا

  لل هذا الط ام اليسير. -جل ف ال-من هللا التم تجلب البركة  ي هم من األد ية "يقول أن هللا شاء
هات  "((بالدخول لعشرة ائذن)) :قال ثم، يقول أن هللا شاء ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم"

 ائذن)) :قال ثم" ي هم فالط ام  لل حاله "خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن"  برة، فهف ط ام فحد
 ثم ،شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا تىح فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة
 أكل حتى ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا
 ."رجال   ثمانون  أو ،رجال   سبعون  والقوم ،وشبعوا كلهم القوم

ائل: إهيم إذا ين دي ة فاحدة؟ المكان ال يستف ب، فاألمر الثاهم: قد يقفل قلماذا ما د ا السب ين أف الثماه
، ي هم قد ...بم  اليسير قد يجامل ب نيم، فقد إذا رأى ال دد الربير يجاملفن ما يأرلفن اجتم فا  لل هذا ال

كل أرل حاجته فلم يجامل ب نيم ب نًا، ي ،فالط ام مفجفد أرلفا ،يجاملفن يم مثل هذا، لرن إذا كاهفا  برة
 حتل ببع، ثم ب د ذلك يد ل غيرهم، فالمكان أينًا ال يستف ب.

 ."الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
فله هظائر كثيرة يم مسائل ترثير الط ام، فترثير البراب، اللبن فالما ،  ،فالم جزة الهبفية يم مثل هذا ظاهرة

ليه، فيم الحديث داللة  لل أن الببع المهيم  هه هف فالحديث متلق   ،متنايرةهذه أدلتيا يم الصحيحين 
فأرنل هيمته، فكسر سفرة الجفع  هه هذا ال  ،االستمرار  ليه، فأما إذا فجد الجفع ثم ببع اإلهسان مرة فاحدة

يكاد يمن لم يدع ال سيما إذا كان الط ام يسير  أف د فةبم  ييه، لرن ال يصير ديدهه الببع، فكذلك استتباع 
ج مهه صاحب المهزل إذا كان ي رف المد ف أن مثل هذا ال يحرج صاحب المهزل، ال يفق ه يم حرج، أن يحر 

 يإهه يلرح به، فبمن يأتم به، ه م. ن يد ف إذا كان المد ف  زيز  ليهمثل هذا يجفز، فب ض م
 :قال -ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 

لماذا؟ ألن االجتماع بركة، االجتماع ييه بركة،  "((األربعة كافي الثالثة وطعام ،الثالثة كافي اَلثنين طعام))
ذا اجتمع األرب ة  لل ط ام  الثالثة اجتماع الهاس الزاد ييه بركة، يإذا اجتمع الثالثة  لل ط ام االثهين كلاهم، فا 

لافتفن، فالهسا  تتلافت التم تتفلل صهع الط ام، مهين من جبلت  لل فهكذا، فال بك أن الهاس يت كلاهم
 :الزيادة، فمهين من جبلت  لل الهقص، يالتم جبلت  لل الزيادة إذا د ا الزفج  برة يحتاج إلل أن يقفل ليا

م فل  لل  هدي خمسة، فب ض الهسا  من جبلت  لل الهقص إذا د ا  برة قال:  هدي  برين، فمع ذلك ال
هذا الحديث، فالمسألة مسألة التفسط يم األمفر، ي هم التم ت طم األمفر قدرها، إذا قال:  هدي  برة مثل 

جا ت بط ام  برة، ط ام ال برة يكلم أرثر من هذا ال دد الذين اجتم فا، كما أن ط ام االثهين يكلم الثالثة، 



ألن الهسب  ؟ام الجما ة يكلم أرثر مهيمن ط : إهقفللم األرب ة، ييل هقفل بيذه الهسب، أف ط ام الثالثة يك
ذا قلها :متلافتة، إذا قلها ط ام الثالثة  :ط ام االثهين كايم الثالثة، قلها: ط ام ال برة يكلم خمسة  بر، ه م، فا 

ط ام الخمسة  بر يكلم ال برين، الهسبة تتلافت يم مثل هذا، يالهسبة يم أفل األمر  :كايم األرب ة قلها
ن المقصفد من هذا الحديث أن االجتماع  لل الط ام بركة، يم ثاهم األمر الربع، أف هقفل: إ الثلث، فالهسبة

 فأما التقدير بدقة ليس بمقصفد.
فالبركة أينًا تتلافت، يقد يكفن ط ام الخمسة يكلم ال برة، ط ام ال برين يكلم الخمسين، فقد يكفن ط ام 

لفسيم من  دم التصديق بمثل هذا الخبر، ف لل كل حال ال بد االثهين ال يكلم الثالثة، لماذا؟ لما يحتف يم ه
الهتيجة ترفن كما  ثم ،ثم ب د ذلك ي ل األسباب التم جا  بيا البرع ،من التصديق فالتسليم بما جا   ن البرع

 .الط ام الذي يمكن االجتماع  ليه، ال بك أن المقصفد بيم الحديث
ييل تلريق الط ام مثل اللم يسمفهه البفيية  يكلم األرب ة فهكذاط ام الثالثة طيب قد يقفل قائل: إذا كان 

ال االجتماع  لل إها  فاحد؟ ال بك أن الفانح يم مثل هذا االجتماع  لل إها  فاحد، فالتلريق  الملتفح أينل فا 
ثل فالتلتيت بم هل أن كل فاحد يغترف من هذا الط ام ال يؤدي م هل االجتماع الذي جا  به هذا الحديث، فم

؛ ألن البركة تهزل يم فسط لط ام، ي لل هذا يؤكل من أطرايههذا البركة تهزل يم أ لل الط ام، يم فسط ا
فيهبغم أال يصهع مثل هذا؟ ما  ؟ما يم بركة :الط ام، يماذا  ن الط ام الذي يكفن ليس يم فسطه بم ؟ هقفل

تل ب ض الفالئم الربيرة يترك الفسط ، حب ض الريكات فسطيا ما يم بم يم أط مة تصهع  لل هذه الريلية؟ 
 ن مثل هذا ال يهبغم أن يصهع؛ ألن البركة تهزل يم الفسط، فالفسط ما يم بم ، ه م؟: إيانم، ييل هقفل

 طالب:......
 ؟فغيرها، ه م لدفهاتطيب إذًا همهع الريكات المدفرة هذه فا

 طالب:......
جل -لرن هللا  ،ن قبليم ما تلههفا مثل هذا التلهنلف مسيم النر كما مس م ، لل كل حال لف جا ت الحاجة

 ر البكر فالصبر، فهللا المست ان.فاألجر فالثفاب  لل قد ،حكيم  ليم، يفسع فينيق -ف ال
 طالب:......
 البقية ه م.

 طالب: هل هذا من اَلجتماع.....
 رق.، هذا تليظير أن االجتماع  لل إها  فاحدفهللا كأهه ما هف باجتماع هذا، اللم 

 طالب:......
ال، البركة كما جا  يم الحديث الصحيح يم فسطه، فجا  الهيم  ن األرل من الفسط؛ ألن البركة تهزل يم 

 فسطه.
 طالب:...... 

 ي هم ما دفن األطراف.
 طالب:......



 ، الفسط حسم هذا م رفف...فهللا ما أدري هحتاج إلل
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هللا عبد بن برجا عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
إذا أراد اإلهسان أن يهام يغلق  ليه الباب؛ ألن البيطان ال يلتح الباب  "((السقاء وأوكوا ،الباب أغلقوا)) :قال

 المغلق.
كما يم  أف ينره، فأينًا البيطان ال يحل فكا ً  ،فيقذره  ليه ،يهساب ييه بم  يؤذيهلئال  ((السقاء وأوكوا))

 الحديث.
، ((اإلناء خمروا أو)) بيطان، أف الدفاب المؤذية السامة؛ لئال ي رض للحس الي هم اقلبفه ((اإلناء وأكفئوا))
ي هم  ؟أف خمرفه : أرلئفا اإلها )أف( هذه بك، ي هم هل قال ((اإلناء خمروا أو ،اإلناء وأكفئوا ،السقاء وأوكوا))

 غطفه.
المصباح ييه هار قد يت دى نررها إلل من بجفارها، كثيرًا ما تحدث الحرائق أن  فال بك ((المصباح وأطفئوا))

 بسبب هذا المصباح، فهذه الديايات المفجفدة المحرقة.
 وَل)) المربفط ال يحله ((وكاء   يحل وَل)) المغلق ال يلتحه البيطان ((غلقا   يفتح َل)) ال لة ((الشيطان فإن))

ن ،مغطى إناء   يكشف أف ي هم تأتم إلل هذه اللتيلة  ((بيتهم الناس على تضرم)) ي هم اللأرة ((ةالفويسق وا 
 تأتم ببم  إلييا يتفقده فتحرقه ييحترق البيت فمن ييه.

صلى هللا - هللا رسول أن الكعبي شريح أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
األصل أن اإلهسان محاسب  "((ليصمت أو خيرا   فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من)) :قال -عليه وسلم

ن قال برًا كتب يم صحيلة  ،بجميع ما يللظ به، يإن قال خيرًا كتب يم ميزان حسهاته يم صحيلة الحسهات، فا 
ن قال ال هذا فال هذا جل -مع أن قفله  ؟يالخالف بين أهل ال لم م رفف هل يكتب أف ال يكتب ،السيئات، فا 

يدل  لل أن كل بم  يكتب، ف لل هذا  لل  [( سفرة ق81)] ا َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإَلا َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد{}مَ : -ف ال
 المحظفر فالممهفع، يمن كثر كالمه كثر سقطه؛ ألن كثرة الرالم ال بد أن تفقع يم اإلهسان أن يحتاط لهلسه

رثر الرالم يم القيل فالقال الذي ال يائدة ييه يناًل فياز من جبل  لل الصمت؛ ألن أ ((ليقل خيرًا أف ليصمت))
ل يؤاخذ الهاس أف فه فلذا قال م اذ بن جبل: فهل هؤاخذ ن الرالم المحرم، ي لل اإلهسان أن ييتم لمثل هذا، 

)) لل مهاخرهم إال  أف قال: ))فهل يكب الهاس  لل فجفهيم((، قال: - لل الرالم ي هم-  لل حصائد ألسهتيم
يال بك أن من يحتاط لهلسه، فيتحرى يم هذا الباب، فالهاصح لهلسه أن يلزم الصمت إال  سهتيم((حصائد أل
 ييما يهلع.

))فما زال  صية بالجار يم أحاديث كثيرة جداً فقد جا ت الف  ((جاره فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن))
حق اإلسالم، فحق ف  من حق، حق الجفار، يالجار له أرثر جبريل يفصيهم بالجار حتل ظههت أهه سيفرثه((

ال لف لم يكن له إال حق اإلسالم فالجفار، أف حق الجفار يقط إن كان غير مسلم.  القرابة، إن كان قريبًا، فا 
ال يجفز أن يجفع  ،ال يجفز أن يحتاج المسلم بين المسلمين ((ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن))

لنيف بين إخفاهه المسلمين يان، ال يجفز أن يبيت يم ال را  فالبرد البديد أف الحر البديد بين إخفاهه المسلمي
 الذي ب د  ن أهله ففطهه ال بد من أن يقفم المسلمفن به، فهذا من يرفض الرلايات.



 ثالثة)) ي هم القدر الزائد  لل ذلك ((وضيافته)) ي هم الفاجب يفم فليلة ((وليلة يوم جائزته ))فليكرم ضيفه
 يثوي  أن -ي هم النيف– له يحل وَل))ي هم إحسان إلل هذا النيف  ((صدقة فهو ذلك بعد كان فما ،أيام
ي هم ال يحل له أن يأتم بمتا ه فيسكن  هد هذا، صاحب هذا البيت، فيقفل:  ليك أن  ((يحرجه حتى عنده

فلذا جا  الهيم  ن الدخفل اآلن صار بريك، ما صار نيف هذا، يال يجفز له أن يحرجه، تررم النيف، 
ثم ب د ذلك إذا  ،- ليه الصالة فالسالم- لل المنيف قبل هنج الط ام، فاهتظار هنجه، ال سيما بيفت الهبم 

فليم ظرفييم، ال سيما يم أفقاتها التم ه يبيا، ي لل كل حال  هتبرفا؛ ألن الهاس ليم خصفصياتيمط متم يا
 ه، ف لل النيف أينًا أن يالحظ خصفصيات صاحب البيت.فأن يكرم نيل ، لل صاحب البيت أن ينيف

ال.  ..؟هقف  لل الحديث فا 
 طالب:......

 ..طيب.


